
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 227/2014    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.   ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ   
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΙΣ 120.000,00€, ΠΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΣΕ 
ΒΑΡΟΣ ΟΤΑ, Η ΔΕ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 
146.735,143€ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΑΖΟΝΤΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ.

Σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 37543/12-12-2014 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι  (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Ιωάννης Χατζόγλου    Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
6. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος

 1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης και ο Πρόδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Φ. Γκιούρος.
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           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:
     1.Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.
     2.Επικαιροποίηση της αριθ. 99/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
περί επιβολής δικαιώματος βοσκής οικ. έτους 2014.  

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε  τα 
παρακάτω:

Α)   Η  υπόθεση  απιστίας  σχετική  με  την  υπηρεσία  από  κοινού  κατ΄ 
εξακολούθηση, το αντικείμενο της οποίας υπερβαίνει συνολικά τις 120.000,00€, που 
τελέστηκε  σε  βάρος  ΟΤΑ,  η  δε  προξενηθείσα  ζημία  υπερβαίνει  και  το  ποσό  των 
146.735,143€  με  τις  ιδιαζόντως  επιβαρυντικές  περιστάσεις  της  επί  μακρό  χρόνο 
εκτέλεσης του εγκλήματος  και  του αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας  αποτελεί 
ζήτημα που έχει ιδιαίτερη σημασία για τα δικαιώματα και συμφέροντα του Δήμου, η 
προάσπιση και υποστήριξη των οποίων ενώπιον δικαστηρίων απαιτούν εξειδικευμένη 
γνώση και εμπειρία και ιδιαίτερους σε όγκο και φύση χειρισμούς. Για την υπόθεση 
αυτή  διενεργείται  ήδη  κύρια  ανάκριση  από  τον  ειδικό  Ανακριτή  Έδεσσας  (αριθ. 
δικογραφιών ΑΒΜ Β2012/293 ΚΑΙ ΑΒΜ Β2013/149).

Β) Η   αναγκαιότητα  παράστασης  του  Δήμου  ως  πολιτικώς  ενάγοντος  στην 
διεξαγόμενη κύρια ανάκριση, για τη θετική ζημία και την ηθική βλάβη που υπέστη ο 
Δήμος  από  τις  διαπραχθείσες  πράξεις  εκ  μέρους  των  κατηγορουμένων  και  τυχόν 
άλλων συμμετόχων,  συνισταμένη  στη μείωση του κύρους και  της  πίστης  του  ως 
νομικού προσώπου.

Προτείνεται η ανάθεση της σχετικής εξουσίας στον κατά νόμο εκπρόσωπο του 
Δήμου Έδεσσας, Δήμαρχο κ. Δ. Γιάννου ο οποίος θα εκπροσωπεί το Δήμο τόσο στο 
πλαίσιο της διενεργούμενης κύριας ανάκρισης, δηλώνοντας ότι ο Δήμος παρίσταται 
ως πολιτικώς ενάγων σε βάρος των κατηγορουμένων καθώς και κάθε άλλου τυχόν 
υπαίτιου προσώπου, για την υποστήριξη της κατηγορίας και την αποκατάσταση της 
θετικής ζημίας ή/και, κατά την κρίση του κ. Δημάρχου, τη χρηματική ικανοποίηση 
λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη ο Δήμος, επιφυλασσόμενος ρητά για την άσκηση 
περαιτέρω  αξιώσεων  του  Δήμου  από  την  ίδια  αιτία  ενώπιον  των  πολιτικών  ή/και 
διοικητικών δικαστηρίων ή/και  του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσο και κατά την κύρια 
διαδικασία του ακροατηρίου, σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας και σε κάθε τυχόν 
μετ’ αναβολή ή/και μετ’ αναίρεση δικάσιμο, ασκώντας κάθε δικαίωμα του Δήμου ως 
πολιτικώς  ενάγοντος,  συμπεριλαμβανομένης  της  εξουσίας  του  να  ασκεί  για 
λογαριασμό του Δήμου κάθε προβλεπόμενο γνήσιο ή οιονεί  ένδικο μέσο ή ένδικο 
βοήθημα  κατά  οποιουδήποτε  βουλεύματος,  διάταξης  ή  απόφασης  τυχόν  εκδοθεί, 
αλλά και  της  δυνατότητάς  του να εξουσιοδοτεί  κατά την  κρίση  του την  πιο  κάτω 
αναφερόμενη  δικηγόρο  προκειμένου  να  ασκεί  για  λογαριασμό  του  Δήμου  τα 
δικαιώματα αυτά.
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Γ)  Προτείνεται η ανάθεση του δικαστικού και εξώδικου νομικού χειρισμού της 
ίδιας υπόθεσης στην  κα Θεοφανώ Βαγουρδή του Ιωάννη, δικηγόρο, σύμφωνα με τη 
διάταξη του άρθρου 72§ 1 περ.ιε΄Ν.3852/2012, στην οποία παρέχεται η εντολή και 
πληρεξουσιότητα,  κατά τον χειρισμό της ως άνω υπόθεσης,  να αντιπροσωπεύει  το 
Δήμο Έδεσσας ως πολιτικώς ενάγοντα, ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και κάθε 
αρμόδιας  αρχής,  για  την  αναφερόμενη  παραπάνω  υπόθεση  απιστίας, κάθε 
διαδικαστική πράξη που είναι αναγκαία και σκόπιμη για την εκτέλεση της ανωτέρω 
εντολής  για  την  επιτυχή  υποστήριξη  και  προάσπιση  των  δικαιωμάτων  και 
συμφερόντων του Δήμου Έδεσσας.

Με απόφαση του Δημάρχου θα δοθούν και θα δίδονται ειδικότερες εντολές και 
εξουσιοδοτήσεις χειρισμού, ενεργειών και εκπροσώπησης του Δήμου σε εκτέλεση της 
παρούσας, ανάλογα με την εξέλιξη και τις ανάγκες της υποθέσεως. Οι οικονομικοί 
όροι θα αποφασίζονται και θα εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή ή από το 
Δ,Σ,  με  νεώτερη  απόφαση  των  οποίων  θα  ρυθμιστεί  και  το  θέμα του  δικαστικού 
χειρισμού των αστικών αξιώσεων, αποζημίωσης κ.λ.π. του Δήμου Έδεσσας εναντίον 
κάθε ευθυνόμενου.

     Στην Οικονομική Επιτροπή εναπόκειται να αποφασίσει κατά πόσο τα συμφέροντα 
του Δήμου υπαγορεύουν την ανάθεση σε δικηγόρο για την εκπροσώπησή του, στην 
προκείμενη υπόθεση. 
      Το μέλος Αντ.  Ρυσάφης επισημαίνει  πως «αφού,  όπως ανέφερε  ο εισηγητής, 
είμαστε υποχρεωμένοι για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, να δηλώσουμε 
παράσταση  πολιτικής  αγωγής,  για  να  έχουμε  και  ενημέρωση  για  την  πορεία  της 
ποινικής υπόθεσης, συμφωνώ καταρχήν, αλλά επειδή τα συμφέροντα του Δήμου είναι 
διασφαλισμένα με τον καταλογισμό που ήδη υπάρχει, θεωρώ  ότι την τελική μας θέση 
ως Δήμος, σε σχέση με το ποινικό μέρος, θα πρέπει να την επανεξετάσουμε μετά την 
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου έχουν ασκήσει έφεση οι καταλογισθέντες. 
Και  αυτό  γιατί  διαφορετικά  θα θεωρηθεί  ότι  η  απόφασή  μας αυτή  για  παράσταση 
πολιτικής αγωγής, έχει άλλα μικροπολιτικά κίνητρα».

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
της τις διατάξεις παρ. 2 περ. στ και 3 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) , 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

Αποφασίζει ομόφωνα

       Αναθέτει το δικαστικό και εξώδικο νομικό χειρισμό της παραπάνω υπόθεσης 
απιστίας, στην  κα Θεοφανώ Βαγουρδή του Ιωάννη, δικηγόρο Έδεσσας, στην οποία 
παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα, να αντιπροσωπεύει το Δήμο Έδεσσας ως 
πολιτικώς ενάγοντα, ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και κάθε αρμόδιας αρχής, 
καθώς  και   κάθε  διαδικαστική  πράξη  που  είναι  αναγκαία  και  σκόπιμη  για  την 
εκτέλεση  της  ανωτέρω  εντολής  για  την  επιτυχή  υποστήριξη  και  προάσπιση  των 
δικαιωμάτων και συμφερόντων του Δήμου Έδεσσας.

    Επίσης αναθέτει την σχετική εξουσία στον κατά νόμο εκπρόσωπο του Δήμου 
Έδεσσας, Δήμαρχο κ .Δ. Γιάννου ο οποίος θα εκπροσωπεί το Δήμο τόσο στο πλαίσιο 
της  διενεργούμενης  κύριας  ανάκρισης,  δηλώνοντας  ότι  ο  Δήμος  παρίσταται  ως 
πολιτικώς  ενάγων  σε  βάρος  των  κατηγορουμένων  καθώς  και  κάθε  άλλου  τυχόν 
υπαίτιου προσώπου, για την υποστήριξη της κατηγορίας και την αποκατάσταση της 
θετικής ζημίας ή/και, κατά την κρίση του κ. Δημάρχου, τη χρηματική ικανοποίηση 
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λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη ο Δήμος, επιφυλασσόμενος ρητά για την άσκηση 
περαιτέρω  αξιώσεων  του  Δήμου  από  την  ίδια  αιτία  ενώπιον  των  πολιτικών  ή/και 
διοικητικών δικαστηρίων ή/και  του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσο και κατά την κύρια 
διαδικασία του ακροατηρίου, σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας και σε κάθε τυχόν 
μετ’ αναβολή ή/και μετ’ αναίρεση δικάσιμο, ασκώντας κάθε δικαίωμα του Δήμου ως 
πολιτικώς  ενάγοντος,  συμπεριλαμβανομένης  της  εξουσίας  του  να  ασκεί  για 
λογαριασμό του Δήμου κάθε προβλεπόμενο γνήσιο ή οιονεί  ένδικο μέσο ή ένδικο 
βοήθημα  κατά  οποιουδήποτε  βουλεύματος,  διάταξης  ή  απόφασης  τυχόν  εκδοθεί, 
αλλά και  της  δυνατότητάς  του να εξουσιοδοτεί  κατά την  κρίση  του την  πιο  κάτω 
αναφερόμενη  δικηγόρο  προκειμένου  να  ασκεί  για  λογαριασμό  του  Δήμου  τα 
δικαιώματα αυτά.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 227/2014
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  17-12-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Χατζόγλου, 
Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης, 
Ιωάννης Μουράτογλου. 

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Δικηγόρο κα Θ. Βαγουρδή
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο
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